
EEN OVEREENKOMST MET DE GEMEENTE VOOR 5 JAAR 

 

Reeds vorig jaar werd door het gemeentebestuur in het vooruitzicht gesteld dat 

Natuurpunt Borgloon als een van de actiefste verenigingen van Borgloon een aparte 

behandeling zou krijgen.  

Toen dan de gemeenten een vrij grote subsidie van de Vlaamse overheid voor de 

vrijwaring van de open ruimte kregen, kon de gemeente wat geld vrijmaken voor spelers 

in die open ruimte. Onze gemeente krijgt de volgende 5 jaar een goede 2 mio €. 

De gemeenteraad van november 2019 heeft dan een samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld en afgesloten met de natuurvereniging in Borgloon voor de volgende 5 jaar. Al 

is het woord samenwerking wat met de haren getrokken want er is geen overleg geweest 

met de vereniging. Participatie is hier nog een onbekend woord. Gelukkig heeft het 

bestuur aan Natuurpunt gedacht en daarvoor danken we het bestuur. 

De overeenkomst belooft in ieder geval omdat vanaf 2020 er een behoorlijke 

basissubsidie is voorzien van 2500 €. De tegenprestatie is de opdracht om zo’n goede 7 

ha gemeentelijke eigendom te beheren; een deel van die eigendom ligt op de vroegere 

spoorweg (het Fruitspoor) van Sint-Truiden naar Tongeren en grenst aan een aantal 

natuurgebieden. Ook in de toekomst zal het beheer en de ontwikkeling van dat 

Fruitspoor nog veel ter sprake komen.  

Naast en bovenop  de basissubsidie kan Natuurpunt allerlei projecten opstellen en 

afwerken zodat de gemeente voor 50 % kan tussenkomen. Projecten zoals 

paddenoverzet, knotten van bomen, boomplantacties, … die door vrijwilligers worden 

uitgevoerd, worden dan gehonoreerd.  

Anderzijds wordt Natuurpunt uitgesloten om nog subsidies aan te vragen voor de KLE’s 

(kleine landschapselementen) zodat meer burgers-particulieren van die subsidies kunnen 

gebruik maken. Dat is wat jammer omdat de natuurvereniging toch vaak bezig is met 

ontwikkeling en herstel van die kleine landschapselementen.  

We zullen zeker de volgende 5 jaar verder samenwerken met de gemeente en het 

gemeentebestuur niet ontgoochelen; in de voorbije jaren was dat al het geval en de 

belangrijkste garantie hiervoor is dat we al meer dan 35 jaar bezig zijn en dat de 

ontwikkeling en het beheer van natuur essentieel zijn voor de klimaatverbetering. Die 

maatschappelijke opdracht zal vervuld worden. 
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